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فراواني افت تحصيلي و برخي از عوامل موثر بر آن از ديدگاه دانشجويان دانشگاه 

  1388علوم پزشكي اراك 

  

3، ابوالفضل محمد بيگي 2محسن شمسي  ،*1دكتر سعيد چنگيزي آشتياني
 

  
  ، اراك، ايران دانشگاه علوم پزشكي اراك، گروه فيزيولوژي، فيزيولوژيدكترا،  استاديار-1

  ، اراك، ايران دانشگاه علوم پزشكي اراك، گروه بهداشت عمومي، دانشجوي دكترا آموزش بهداشت، مربي-2

   ايران،اراك، اراك دانشگاه علوم پزشكي مربي، دانشجوي دكترا اپيدميولوژي، گروه بهداشت عمومي، - -3

  

 25/9/88، تاريخ پذيرش 4/9/88اريخ دريافت ت

 چكيده

  از اين رو پژوهش حاضر نيز.باشد فت تحصيلي دانشجويان يكي از مشكالت عمده مراكز آموزش عالي كشور ميا :مقدمه

با هدف بررسي فراواني افت تحصيلي و برخي از عوامل موثر بر آن از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك 

  . پذيرفته استصورت

 كه 1388 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال 600در طي يك مطالعه مقطعي تحليلي  :روش كار

پس از . نامه و مصاحبه مورد بررسي قرار گرفتند حداقل يك ترم از دوره تحصيلي خود را گذرانده بودند با استفاده از پرسش

 دسته دانشجويان موفق و ناموفق تقسيم 2هاي مشروطي به   معدل كالسي و ترمآوري اطالعات دانشجويان برحسب جمع

  .ها تجزيه تحليل و فراواني افت تحصيلي و برخي از عوامل موثر بر آن مورد بررسي قرار گرفتند شده و سپس داده

يپلم پايين، ميزان داري بين جنس، وضعيت تاهل، معدل د  درصد بوده و اختالف معني19 فراواني افت تحصيلي :نتايج

تحصيالت پدر، بومي بودن، فاصله بين اخذ ديپلم و ورود به دانشگاه و رضايت از رشته تحصيلي در بين دو گروه 

داري بين متغيرهاي سن، رشته تحصيلي،   در حالي كه ارتباط معني.)p>05/0(دانشجويان موفق و ناموفق وجود دارد

هاي موثربر كاهش مشكالت راهكارچنين بيشترين  هم.  دو گروه ديده نشدوضعيت اقتصادي خانوار، شغل مادر در بين

تحصيلي از ديدگاه دانشجويان شامل پذيرش دانشجويان براساس معدل ديپلم و استفاده از مشاوران تحصيلي ورزيده در 

  .باشد دانشگاه مي

تا بپردازند  تحصيلي دانشجويان  و افت متغيرهاي موثر بر عملكرد به شناساييدست اندركاران آموزش بايد :نتيجه گيري

هاي مناسب امكانات بهتري را براي   بتوان دانشجويان در معرض خطر را شناسايي و با مشاورهآنهابراساس شناخت دقيق 

  .آنها فراهم نمود

   افت تحصيلي، دانشجويان، اراك:واژگان كليدي

   

  

  

  

  

  

   دانشكده پيراپزشكي،زشكيدانشگاه علوم پ ميدان بسيج، اراك، :نويسنده مسئول*

Email: ashtiyani @sums.ac.ir 
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  مقدمه
 هر ساله دانشجويان جديدالورود را ها دانشگاه

 كه در كنند ميپذيرش و دانشجوياني را نيز فارغ التحصيل 

اين چرخه مستمر توجه به كيفيت آموزشي از جايگاه 

 از اين رو افزايش كيفيت نظام . برخوردار استاي ويژه

 عامل در توسعه كشورها گذارترينشي به عنوان اثرآموز

واسطه موفقيت ه  چراكه دانشجويان ب،)1(شوند ميمحسوب 

يابند كه از حداكثر نيروي  در تحصيل به موقعيتي دست مي

دروني و بيروني خود براي دستيابي به اهداف آموزش عالي 

استفاده نموده و شرايط الزم را براي زندگي اجتماعي موفق 

 عدم موفقيت در تحصيل زمينه ، برعكس.نمايند مي كسب

ساز مشكالت فردي و اجتماعي عديده و انحراف از دستيابي 

افت به اهداف سيستم آموزشي خواهد شد در اين خصوص 

تحصيلي دانشجويان يكي از مشكالت عمده مراكز آموزش 

 هاي هزينهعالي كشور است كه نه تنها باعث اتالف وقت و 

 بلكه باعث ايجاد مسائل و شود ميكز جاري اين مرا

 رواني، خانوادگي و اجتماعي براي - مشكالت روحي

 بر پايه مطالعات انجام شده اين .گردد ميدانشجويان نيز 

 كه بسياري اي گونهمشكل هر ساله در حال افزايش بوده به 

ند از عهده محتواي آموزشي مدون توان نمياز دانشجويان 

ه و يا آنها را در موعد مقرر به برآمد) دروس دانشگاهي(

 سازمان يونسكو مفهوم افت تحصيلي را به .)2(اتمام رسانند

تكرار پايه، ترك تحصيل زودرس و كاهش كيفيت 

 برابر .)3(دهد ميآموزشي و تحصيلي فراگيران نسبت 

 از دانشجويان  درصد12تحقيقات انجام شده حدود 

حداقل يك ي علوم پزشكي در طي تحصيل خود ها دانشگاه

 كه اين مشروطي نه تنها شوند ميترم تحصيلي مشروط 

 رواني دچار - ممكن است دانشجويان را از لحاظ روحي

مشكل نمايد بلكه از نظر پيشرفت تحصيلي نيز آنان را در 

معرض خطر محروميت از تحصيل قرار دهد و موجب خلل 

 مطلوب از اصول علمي براي تربيت نيروي برداري بهرهدر 

ني، منابع انساني و مالي و نيز موجب نارضايتي اجتماعي انسا

 عالوه بر اين افت تحصيلي دانشجويان و ترك .گردد

تحصيلي آنان عالوه بر مسائل و مشكالتي كه براي خود 

 فراواني را براي كشور در هاي زيان ،كند ميدانشجو ايجاد 

 افت تحصيلي يا ترك تحصيل چنين هم. )4(بر خواهد داشت

 ساير رفتارهاي منفي را براي افراد به تواند مينشگاه از دا

 كه افرادي كه دهند مي تحقيقات نشان .دنبال داشته باشد

داراي افت تحصيلي هستند در سنين باالتر بيشتر از مواد 

 لذا افت تحصيلي و ترك تحصيل كنند ميمخدر استفاده 

 را از جمله اعتياد به مواد مخدر و الكلپيامدهايي  تواند مي

ي آمريكا ها دانشگاهدر يكي از . )5(به دنبال داشته باشد

تحقيقي بر روي افرادي كه دست به خودكشي زده بودند 

ترين علت خودكشي آنان شكست در  نشان داد كه شايع

  .)6(تحصيالت بوده است 

هاي متعدد حكايت از آن  مطالعات و پژوهش

ي منجر  به افت تحصيلتواند ميدارند كه تنوعي از عوامل 

 در برخي از تحقيقات اعتياد به مواد مخدر، عوامل .شود

شخصيتي، انگيزه و عالقه، احساس رضايتمندي، احساس 

تنهايي، انتظار موفقيت و شرايط خانواده بر ميزان موفقيت 

منيري و . )7(شته است تاثير داها دانشگاهتحصيلي در 

 از  درصد39همكاران نيز طي پژوهشي بيان داشتند كه 

 در گروه ناموفق  درصد61دانشجويان در گروه موفق و 

 كه نسبت شانس عدم موفقيت تحصيلي در اي گونهبودند به 

 ،34/4 سال فاصله ورود به دانشگاه 2دانشجويان با كمتر از 

 و 3، تمركز كم در كالس 6/2معدل ديپلم كمتر از شانزده 

 .)8( بوده است66/3ريزي قبلي  انجام مطالعه بدون برنامه

ايي و همكاران نيز در پژوهشي نشان دادند كه  هزاوه

 در بين .مشروطي در دانشجويان پسر بيشتر از دختران بود

هاي تدريس اساتيد از نظر  عوامل مورد بررسي از نظر روش

دانشجويان بين نمره نظرات دانشجويان مشروط شده و 

 چنين هم .ي وجود داشتدار معنيمشروط نشده اختالف 

ي از جهت خصوصيات فردي بين دار معنياختالف 

. )9(دانشجويان مشروط شده و مشروط نشده مشاهده گرديد

و همكاران  كورنيلوس هاي خارج از كشور نيز در پژوهش

در پژوهشي در رابطه با تاثير وضعيت اقتصادي بر روي 
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 بين وضعيت اقتصادي و ،پيشرفت تحصيلي دانشجويان

ي را بيان دار معني مثبت و موفقيت تحصيلي دانشجويان رابطه

 بدين صورت كه دانشجويان با موقعيت اقتصادي .اند كرده

خوب انگيزه تحصيلي بيشتري داشتند و پژوهشگران بيان 

كردند كه اين نتيجه حاكي از آن است كه اطمينان داشتن از 

تامين امكانات مادي در ميزان انگيزه تحصيلي موثر 

ان نيز در پژوهشي بيان  و همكار توار و سيمون.)10(است

داشتند كه بين نظرات دانشجويان درباره روش تدريس 

مندي به رشته  عالقه(مدرسين، خصوصيات فردي دانشجو 

) تحصيلي و احساس خودكفايتي براي مطالعه دروس مربوطه

روحي ( مشكالت زيستي و تحصيلي دانشجويان چنين همو 

با افت ) اهلرواني، مسكن و خوابگاه، مالي، اشتغال و ت –

)  در دروس خود10- 12 يا 10نمره كمتر از (تحصيلي 

  .)11(ي وجود داشته است دار معنياختالف 

با توجه به موارد فوق بايد بيان داشت كه افت 

عنوان يك مشكل شخصي بلكه به ه تحصيلي دانشجويان نه ب

عنوان يك مشكل اساسي اجتماعي بوده و بايد براي حل اين 

اسي برداشت زيرا مسايل ناشي از آن در هاي اس مشكل گام

 افت ، اما در اين بين.گير جامعه خواهد شد آينده گريبان

ي علوم پزشكي از اهميت ها دانشگاهتحصيلي دانشجويان 

خاصي برخوردار است زيرا اگر اين دانشجويان داراي 

تحصيالت خوبي نباشند به خاطر حساسيت شغلي و ارتباط 

ه اين مشكل به صورت حياتي خود آن با سالمت افراد جامع

 كه اين دانشجويان متعاقب اي گونه به ،را نشان خواهد داد

افت تحصيلي در بيمارستان و مراكز بهداشتي درماني نيز 

عملكرد ضعيفي را از خود نشان خواهند داد كه بعضاً اين 

  . عملكرد ضعيف غير قابل جبران خواهد بود

خصوص در  هبنابر اين انجام مطالعه مذكور ب

 بسيار بايد هاي هزينهي علوم پزشكي كه با صرف ها دانشگاه

نيروي انساني كارآزموده و با كيفيت مطلوب را براي عرضه 

 .باشد ميهاي بهداشتي درماني تربيت كنند ضروري  مراقبت

هاي مشابهي در اين زمينه در برخي از  هر چند پژوهش

تهاي فرهنگي شهرها صورت گرفته است ولي با توجه به تفاو

 به عنوان يك توان نميو تغييرات سريع عوامل در طول زمان 

قانون عمومي و كلي علل خاصي را براي همه جوامع به 

صورت يكسان مطرح نمود زيرا قوانين و بافت فرهنگي هر 

جامعه، نگرش مردم به تحصيالت، سطح سواد و درآمد 

در يك همه از عواملي هستندكه به طور اخص .... والدين و

گذارند لذا با  جامعه بر شكست يا موفقيت تحصيلي تاثير مي

عنايت به متفاوت بودن مدرسين، دانشجويان و سيستم 

 عدم وجود به دليلآموزشي در هر واحد دانشگاهي و 

اطالعاتي جديد و دقيق در اين زمينه در دانشگاه علوم 

بررسي فراواني افت  پزشكي اراك پژوهش حاضر با هدف

 و برخي از عوامل موثر بر آن از ديدگاه دانشجويان تحصيلي

  .دانشگاه علوم پزشكي اراك صورت پذيرفته است

  

  روش كار

 تحليلي - مقطعيمطالعه حاضر يك مطالعه 

 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم 600 كه بر روي باشد مي

 مامايي -  دانشكده پزشكي، پرستاري3پزشكي اراك كه در 

اند صورت پذيرفته  به تحصيل داشتهو پيراپزشكي اشتغال 

 كه  استاست معيارهاي ورود به مطالعه شامل دانشجوياني

حداقل يك ترم تحصيلي كامل را در دانشگاه علوم پزشكي 

اراك سپري كرده باشند و در حين انجام پژوهش نيز در اين 

 آوري جمعپس از . دانشگاه اشتغال به تحصيل داشتند

 هاي ترم معدل كالسي و اطالعات دانشجويان برحسب

 . دسته دانشجويان موفق و ناموفق تقسيم شدند2مشروطي به 

 و يا حداقل 15بدين صورت كه دانشجويان با معدل كمتر از 

 دانشجويان داراي حداقل يك چنين هميك ترم مشروطي و 

ترم مشروطي با هر معدلي به عنوان دانشجويان ناموفق و 

و بدون هيچ مشروطي به  15دانشجوياني با معدل باالي 

 در نهايت .عنوان دانشجويان موفق در نظر گرفته شدند

هاي مناسب جهت كاهش افت تحصيلي نيز از راهكار

  .ديدگاه دانشجويان مورد بررسي قرار گرفت

اي  گيري در پژوهش حاضر به صورت تصادفي و طبقه نمونه

  صورت گرفت
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 با توجه به مطالعات گذشته ميزان افت تحصيلي در

 بيان شده  درصد60دانشجويان علوم پزشكي در حدود 

كه از آن به عنوان معياري براي تعيين حجم نمونه ) 23(است

با احتساب اين ميزان و در نظر گرفتن دقت . استفاده شد

 572اي برابر با   حجم نمونه095/0 و ضريب اطمينان 03/0

  نفر600 براي افزايش دقت، حجم نمونه به .نفر محاسبه شد

  .افتافزايش ي

فرمول تعيين حجم نمونه در مطالعه حاضر به صورت زير 

  :بود

                                                                                     

576
0016/0

9216.
..)(

2

2

2
1

===

−

d

qpZ

n

α

  

n = نفر در نظر گرفته 600كه برابر (  اندازه نمونه مورد نياز 

  ).شود مي

= Zدر نظر گرفته شده  درصد95تماد كه برابر  ضريب اع 

  .است

= P  تخميني از نسبت دانشجويان كه داراي ويژگي مورد

مي باشند كه اين مقدار در مطالعه حاضر ) افت تحصيلي(نظر 

  . در نظر گرفته شده است درصد60

= d  كه در ( مقدار اشتباه قابل قبول در برآورد نسبت جامعه

  ). گرفته شده است در نظر04/0مطالعه حاضر 

 محقق نامه پرسشابزار گردآوري اطالعات 

اي بود كه مشتمل بر اطالعات دموگرافيك  ساخته

سن، جنس، معدل، وضعيت اشتغال، وضعيت (دانشجويان 

 ميزان رضايتمندي  و...)تاهل، مشروط بودن يا نبودن و

دانشجويان از رشته تحصيلي خود بود كه در اين قسمت 

 .اي طراحي گرديد  گزينه5ك مقياس سواالت بر حسب ي

بدين صورت كه .  متغيير بود5 تا 1امتياز هر سوال بين 

باالترين امتياز در جهت رضايتمندي از رشته تحصيلي و 

كمترين امتياز در جهت عدم رضايت از رشته تحصيلي تعلق 

 نمره 100 بر مبناي بخش در نهايت نمرات اين .گرفت

هاي مناسب در راهكار برخي از و در پايان نيز. محاسبه شد

گيري از افت تحصيلي بر حسب نظر دانشجويان  زمينه پيش

  .مورد سنجش قرار گرفت

 از روش اعتبار نامه پرسشجهت تعيين روايي 

 با نامه پرسشبدين صورت كه . محتوايي استفاده گرديد

ت علمي تهيه و پس أاستفاده از نظرات چند تن از اعضاي هي

ز پيشنهادات و رفع برخي از اشكاالت از اعمال برخي ا

 حاضر نيز با نامه پرسش پايايي .روايي آن تعيين گرديد

 مقدار آن . شداستفاده از روش آزمون آلفاي كرونباخ تعيين

 به دست 8/0 بيش از نامه پرسشهاي  در هر يك از بخش

  .آمد

الزم به ذكر است كه قبل از انجام مطالعه از 

 براساساهانه شركت در تحقيق ها رضايت نامه آگ نمونه

مصوبات كميته اخالق شوراي پژوهشي دانشگاه علوم 

  .پزشكي اراك اخذ گرديد 

 وارد كامپيوتر ها داده اطالعات آوري جمعپس از 

و با استفاده از  )spss)  11/5شده و از طريق نرم افزار 

  آزمون- هاي آماري مناسب از جمله آزمون كاي دو آزمون

ستگي پيرسون و آناليز واريانس يك طرفه  و ضريب همبتي

  .ندفتگر مورد تجزيه و تحليل قرار 

  

  نتايج
 نفر دانشجويان 600در اين پژوهش از تعداد كل 

 477 معدل و سابقه مشروطي تعداد براساسشركت كننده 

 نفر در گروه 123نفر در گروه دانشجويان موفق و تعداد 

تي ميزان افت به عبار. دانشجويان ناموفق قرار گرفتند

بررسي .  آمدبه دست  درصد19تحصيلي در اين پژوهش 

ي بين دو دار معنيجمعيت شناختي نشان داد كه تفاوت 

گروه دانشجويان موفق و ناموفق در برخي از زمينه ها وجود 

در هر دو گروه دانشجويان موفق و ناموفق . )1جدول (دارد

بيشتر ولي ) p=453/0(از لحاظ سن تفاوتي مشاهده نشد 

دادند  دانشجويان ناموفق را دانشجويان پسر تشكيل مي

)001/0=p(. 6از  درصد31 از دانشجويان موفق و  درصد 
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دانشجويان ناموفق متاهل بودند كه با يكديگر اختالف 

  .=p) 014/0(ي داشتند دار معني
 مقايسه مشخصات دموگرافيك دانشجويان موفق و ناموفق .1جدول 

   اراك دانشگاه علوم پزشكي

دانشجويان   

  موفق

  )درصد (تعداد 

دانشجويان 

  ناموفق

  )درصد (تعداد 

p  

  453/0  )79(97  )3/70(335  ) سال20باالي (سن 

  >001/0  )72(89  )35(167  )پسر(جنس

  171/0  )5/36(45  )24(117  )بهداشت(رشته تحصيلي 

  608/0  )3/46(57  )6/40(194  )دو و سه (ترم تحصيلي 

-9/17 (معدل كل ديپلم

15(  

292)2/61(  51)5/41(  028/0  

  042/0  )9/52(65  )2/38 (182  )آزاد (شغل پدر

  120/0  )1/91(112  )9/95(457  )خانه دار( شغل مادر

  044/0  )4/67(83  )37(175  )بيسواد(تحصيالت پدر 

  011/0  )4/63(78  )1/39(187  )بيسواد(تحصيالت مادر 

وضعيت اقتصادي خانوار 

  )متوسط(

314)8/65(  87)7/70(  891/0  

فاصله محل سكونت تا 

 200بيش از (دانشگاه 

  )كيلومتر

107)5/22(  64)1/52(  015/0  

مراجعه به واحد مشاوره 

  )بله( دانشگاه

43)9(  78)4/63(  001/0  

 دانشگاه فاصله ورود به 

  )باالفاصله(

409)8/84(  53)43(  001/0  

  014/0  )1/78(95  )8/94(452  )خير(وضعيت اشتغال

  001/0  )83(102  )3/96(459  )خير(سيگاراستعمال 

 رضايت از رشته تحصيلي

  )انحراف معيار(ميانگين 

3/78)1/14(  2/34)6/12(  001/0  

مرتبه تولد ميانگين 

  )انحراف معيار(

8/2)2/1(  1/3)3/2(  45/0  

  

در اين پژوهش هر دو گروه دانشجويان موفق و 

ه شده ناموفق از لحاظ ترم تحصيلي، تعداد واحدهاي گذراند

، مقطع تحصيلي، شغل مادر، وضعيت اقتصادي خانوار با 

  .ي را نداشتنددار معنييكديگر تفاوت 

 درصد از دانشجويان بومي بوده 7/33تعداد 

و در كنار  ) كيلومتر به عنوان بومي بودن50فاصله كمتر از (

 درصد نيز در 3/66والدين يا همسر زندگي مي كردند و 

  .كردند  ميخوابگاه دانشجويي زندگي

بين معدل ديپلم در هر دو گروه دانشجويان موفق 

 به نحوي كه ،و ناموفق تفاوت آماري وجود داشت

دانشجويان موفق از پيشينه تحصيلي بهتري برخوردار بودند و 

 درصد 7 درصد و دانشجويان ناموفق 13نها آ 18معدل باالي 

 در دانشجويان موفق 15- 9/17 معدل چنين همبوده است 

  . درصد بوده است5/41 درصد در دانشجويان ناموفق 2/61

در دانشجويان موفق پدر از لحاظ وضعيت شغلي 

 درصد آزاد بوده 2/28 درصد شغل والدين كارمند و 8/61

 درصد از 1/47است در حالي كه در دانشجويان ناموفق 

  . درصد داراي شغل آزاد بودند9/52والدين آنها كارمند و 

ت والدين در هر دو گروه از نظر سطح تحصيال

 كه اي گونهدانشجويان موفق و ناموفق تفاوت مشاهده شد به 

دانشجويان موفق اكثرا داراي والدين با سطح تحصيالت 

باالتر و دانشجويان ناموفق نيز داراي والدين با سطح 

  .تر بودند تحصيالت پايين

بين وضعيت اقتصادي خانوار در هر دو گروه 

دانشجويان  .)=p 891/0( مشاهده نشددانشجويان تفاوتي

ناموفق به مقدار خيلي بيشتري به واحد مشاوره دانشگاه 

 ارجاعات ناشي از تواند مياند كه علت اين امر  مراجعه داشته

  ).p>001/0(افت تحصيلي آنان به اين واحد باشد

در هر دو گروه دانشجويان موفق و ناموفق از 

شگاهي و ورود به لحاظ فاصله بين اخذ مدرك پيش دان

 كه اي گونه به ،ي مشاهده شددار معنيدانشگاه اختالف 

اكثر دانشجويان موفق بالفاصله وارد دانشگاه شده بودند در 

 سال بعد 2 الي 1حالي كه دانشجويان ناموفق اكثرا با فاصله 

از اخذ مدرك پيش دانشگاهي وارد دانشگاه شده 

  ).p>001/0(بودند

و استعمال سيگار از لحاظ وضعيت اشتغال 

دانشجويان ناموفق نسبت به گروه دانشجويان موفق بيشتر 

شاغل بوده و به مقدار بيشتري اقدام به استعمال سيگار 

 كه از لحاظ اين متغييرها در هر دو اي گونهنمودند به  مي

  .ي وجود داشتدار معنيگروه اختالف 

در اين پژوهش ميانگين نمره رضايت از رشته 

روه دانشجويان موفق به تعداد زيادي باالتر از تحصيلي در گ

 كه اين مقدار از اي گونهدانشجويان ناموفق بود به 

 34 درصد و در دانشجويان ناموفق 78دانشجويان موفق 
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درصد بود كه از لحاظ آماري آزمون تي مستقل اختالف 

  .ي در بين اين دو گروه نشان داده بوددار معني

  

 بحث

ر نشان داد كه جنس با  پژوهش حاضهاي يافته

موفقيت تحصيلي ارتباط داشته است ساير مطالعات نيز نشان 

اند كه ميزان افت تحصيلي در دانشجويان پسر نسبت به  داده

 .)13، 12(ي بيشتر بوده استدار معنيدانشجويان دختر به طور 

با اين وجود مطالعه منيري و همكارن نيز نشان داده است كه 

يت تحصيلي ارتباطي وجود نداشته بين جنسيت با موفق

ي دموگرافيك و ها ويژگي مقايسه چنين هم .)8(است

ي مختلف ها دانشگاهشخصيتي دانشجويان موفق و ناموفق 

حاكي از آن بوده است كه بين دو گروه موفق و ناموفق 

ي از لحاظ متغييرهاي دموگرافيك، دار معنيهاي  تفاوت

  .)15،14(شخصيتي و نگرشي وجود داشته است

 از دانشجويان  درصد5/24در اين پژوهش حدود 

دادند كه البته صرف تاهل  ناموفق را افراد متاهل تشكيل مي

 مانعي براي موفقيت تحصيلي باشد بلكه كمبود تواند مين

هاي كاذب جهت كسب  امكانات رفاهي و پرداختن به شغل

 مانعي مهم در جهت كسب موفقيت تواند ميدرآمد 

 هاي يافته اين نتايج با . از دانشجويان باشدتحصيلي اين عده

 و صابر فيروزي  و موسلي و ده بزرگيهاشمي و همكاران،

 نتايج حاصل از چنين هم. )17، 16، 5(همكاران مطابقت دارد

روند تحصيلي دانشجويان رشته پزشكي در دانشگاه علوم 

پزشكي همدان نشان داد كه دانشجويان مجرد نسبت به 

هل از ميانگين نمرات بهتري در دروس دانشجويان متا

  .)18(اند تخصصي و عمومي برخوردار بوده

 مطالعه حاضر مشخص شد كه تفاوت براساس

ي بين دو گروه دانشجويان موفق و ناموفق در برخي دار معني

 يكي از اين موارد معدل ديپلم .ها وجود دارد از زمينه

 در قبل و دانشجويان بوده است با توجه به معدل دانشجويان

بعد از ديپلم دانشجوياني كه در دوره دبيرستان معدل بيشتري 

داشتند در دانشگاه نيز موفقيت بيشتري را نشان دادند و 

 اين يافته با مطالعه صابر فيروزي و همكاران كه در .بالعكس

پژوهشي به بررسي علل مشروط شدن دانشجويان دانشگاه 

با توجه . )17(باشد ميخوان  علوم پزشكي شيراز پرداختند هم

به نتايج مشابه مطالعات مختلف در اين زمينه شايد بتوان 

گفت اين ارتباط مثبت بين معدل ديپلم و پيشرفت تحصيلي 

در دانشگاه بتواند گزينش دانشجويان جهت ورود به دانشگاه 

  . معدل دوره متوسطه را تقويت نمايدبراساس

اراي در پژوهش حاضر اكثر دانشجويان ناموفق د

 تواند ميپدراني با شغل آزاد يا بيكار بودند كه اين امر خود 

بر روي وضعيت اقتصادي خانوار تاثير گذارد و به شكل غير 

 از .مستقيم پيشرفت تحصيلي فرزندان را تحت تاثير قرار دهد

طرف ديگر اكثر والدين با شغل آزاد يا بيكار داراي سطح 

امر نيز مزيد بر علت بوده اند كه اين  تر بوده تحصيالت پايين

و بر روي پيشرفت تحصيلي دانشجويان ناموفق تاثير داشته 

  .است

 ديگر پژوهش حاضر اين بود كه بين هاي يافته

وضعيت اقتصادي دانشجويان موفق و ناموفق رابطه وجود 

 تحقيقاتي كه در مورد تاثير پايگاه اقتصادي .نداشت

نتايج متفاوتي را دانشجويان و پيشرفت تحصيلي انجام شده 

اند  ها نشان داده  برخي از پژوهش.ارايه داده است

هاي طبقه پايين هستند عملكرد  دانشجوياني كه از خانواده

 پژوهش زاپاال در سال هاي يافته .)19(تحصيلي ضعيفي دارند

 نشان داد كه كساني كه از خانواده هاي سطح پايين 2002

و نسبت به تحصيل  كنند مياقتصادي هستند كمتر مطالعه 

 اما در )20(كنند مينگرش منفي دارند و زودتر ترك تحصيل 

برخي از تحقيقات رابطه بين پايگاه اقتصادي اجتماعي و 

به نظر شميد پايگاه . )21(پيشرفت تحصيلي تاييد نشده است

 باعث افت تحصيلي شود تواند مياقتصادي اجتماعي ضعيف 

فت تحصيلي قابل توجيه اما نقش اين عامل براي همه موارد ا

نيست به عبارت ديگر براي برخي از موارد علت افت 

  .)22(تحصيلي چيز ديگري است

 از دانشجويان  درصد5/71در پژوهش حاضر 

فاصله محل سكونت تا دانشگاه (اند  ناموفق غير بومي بوده

عدم اند كه  ساير مطالعات نيز نشان داده)  كيلومتر50بيش از 

هاي  ه كمبودهاي متعددي كه در خوابگاهبا توجه بموفقيت 
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از جمله شلوغي آنها، عدم  ( شود ميدانشگاهي مشاهده 

در مقايسه با منزل ) تغذيه مناسب و امكانات خوب رفاهي

  .)16 ، 5( قابل توجيه باشدتواند ميشخصي 

 به واحد مشاوره در اين پژوهش اكثريت مراجعات

 درصد در 63 ( شامل دانشجويان ناموفق بوده استدانشگاه

 ناشي از افت تواند ميكه علت اين امر )  درصد9مقابل 

تحصيلي دانشجويان ناموفق، زندگي در خوابگاه و مشكالت 

ريزي صحيح درسي و يا  ناشي از آن، عدم دقت در برنامه

توسط دانشجويان ... عدم دقت و تمركز در كالس درس و

لشان به  براي حل مشكناموفق بوده باشد كه يا خود شخصاً

اند و يا از طريق سيستم آموزشي  واحد مشاوره مراجعه نموده

ها يا اساتيد مشاور به  دانشگاه، كارشناسان آموزش دانشكده

 از طرفي مراجعه كم و .اند واحد مشاوره ارجاع داده شده

 تواند مياندك دانشجويان موفق به واحد مشاوره دانشگاه نيز 

هاي اين   خدمات و برنامهناشي از عدم اطالع دانشجويان از

واحد در دانشگاه و يا تصور نادرست دانشجويان از مراجعه 

 كه مراجعه به اين واحد را اي گونه به ،به اين واحد باشد

دانند كه در اين  دار مي صرفا مربوط به دانشجويان مشكل

زمينه نياز به اطالع رساني و آگاه سازي تمام دانشجويان 

م دانشجويان موفق و هم ناموفق از  تا بتوانند هباشد مي

خدمات مشاوره اي و راهنمايي اين واحد حداكثر استفاده را 

  .داشته باشند

كه از ديگر نتايج اين پژوهش اين است 

دانشجوياني كه بالفاصله وارد دانشگاه شده بودند نسبت به 

دانشجوياني كه بين اخذ مدرك پيش دانشگاهي و ورود 

 افتاده بود از پيشرفت تحصيلي بهتري آنها به دانشگاه فاصله

 ناشي از قوي بودن تواند ميبرخوردار بودند كه علت اين امر 

بنيه علمي دانشجوياني باشد كه بالفاصله وارد دانشگاه شده 

اند و همين امر در تداوم موفقيت آنها در دانشگاه نقش 

 در حالي كه ساير دانشجويان ناموفقي كه معموال .داشته باشد

اند   سال بعد از اخذ ديپلم وارد دانشگاه شده2- 3فاصله با 

اكثراً به دليل ضعف تحصيلي در دوره متوسطه، رد شدن در 

كنكور سراسري، ضعف بنيه علمي، دارا بودن مشكالت 

بوده است كه طبيعتاً اين ... خانوادگي و يا اشتغال به كار و

شته و تا عوامل در بعد از ورود آنان به دانشگاه نيز ادامه دا

حدودي بر روي وضعيت تحصيلي آنان تاثير گذار بوده 

فيروزي صابر هاي  خوان با پژوهش ها هم ين يافتها .است

هايي نظير مشاوره و   در اين راستا اجراي برنامه.)17(باشد مي

 نقش تواند ميراهنمايي وكمك اساتيد مشاور در دانشگاه 

  .مهمي در ارتقاء اين دانشجويان داشته باشد

از عوامل مهم عدم موفقيت كه در اين پژوهش مد 

توان گفت كه   مي.نظر قرار داشت داشتن شغل اضافي بود

تري مي  دانشجويان شاغل داراي وضعيت اقتصادي پايين

باشند و براي امرار معاش خود مجبور به كاركردن در محيط 

 د البته در پژوهش تمنايي فر.باشند خارج از دانشگاه نيز مي

و گروه دانشجويان شاغل و غير شاغل از نظر پيشرفت بين د

 در چنين هم .)23(داري مشاهده نگرديد يتحصيلي تفاوت معن

گر  تحقيقي كه پوراكي در اين زمينه انجام دادند نتايج نشان

 بوده كه كار دانشجو بر موفقيت تحصيلي تاثير امراين 

  .)24(ندارد

ويان در اين پژوهش استعمال سيگار در نزد دانشج

به مقدار بيشتري نسبت به ) دانشجويان پسر(ناموفق 

 تواند ميدانشجويان موفق گزارش شده است كه اين امر 

ناشي از اتالف وقت بيهوده و گذراندن اوقات فراغت 

ها و يا بيرون از  دانشجويان ناموفق با دوستان در خوابگاه

خوابگاه و اقدام به استعمال سيگار باشد كه طبعا بر روي 

  .باشد ميپيشرفت تحصيلي اين عده از دانشجويان موثر 

در اين پژوهش ميزان رضايت از رشته تحصيلي 

ي كمتر از دانشجويان دار معنيدر دانشجويان ناموفق به طور 

 نيز نارضايتي دانشجويان  واهانن و جانسون . موفق بود

پرستاري از محتواي دروس را به عنوان يكي از علل افت 

رضايتي از رشته تحصيلي خودشان عنوان كرده تحصيلي و نا

ها نيز نارضايتي از رشته تحصيلي  ديگر پژوهش در .)25(است

ساير  .)26(باعث افسردگي و افت تحصيلي بيشتري شده است

ها نيز بيان داشته اند كه دانشجويان ناموفق علت افت  پژوهش

تحصيلي خود را مسايل مربوط به روش تدريس مدرس و 

ردي از جمله بي عالقگي به رشته تحصيلي خصوصيات ف

نتايج  شود ميگونه كه مشاهده  همان. )27، 11(دانند خود مي
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گر نقش اساسي و مهم  اين پژوهش به طور آشكاري بيان

رضايت از رشته تحصيلي و انگيزش در پيشرفت و موفقيت 

  .باشد ميتحصيلي 

  

  نتيجه گيري

تفاده از  و اسها دانشگاهبا بهبود كيفيت آموزش در 

اساتيد مجرب، تجديد نظر درباره نحوه پذيرش دانشجو و در 

نظر گرفتن شرط معدل، بهبود امكانات رفاهي دانشجويان، 

هاي  استفاده از مشاورين ورزيده و برگزاري كارگاه

هاي درسي، شيوه مطالعه و  ريزي آموزشي براي برنامه

 مندي در ها و ايجاد عالقه  توجه به انگيزه،يادگيري

هاي موثري را در پيشرفت تحصيلي  توان قدم دانشجويان مي

لذا ايجاد يك سيستم آموزشي هوشيار . دانشجويان برداشت

 ضرورت دارد تا دانشجويان را از ها دانشگاهو زود هنگام در 

گري و  نظر شرايط فردي موثر بر افت تحصيلي غربال

گيري كننده آموزشي و فوق  د و اقدامات پيشكنشناسايي 

برنامه اي در مورد افت تحصيلي يا عدم پيشرفت تحصيلي 

رسد اين   به نظر مي.ريزي و اجرا نمايد آنان را برنامه

ريزي نيازمند همكاري درون بخشي در دانشگاه يعني  برنامه

ها و بخش دانشجويي و  بين آموزش دانشگاه، دانشكده

  .فرهنگي است

  :دگرد ميبا توجه به نتايج پژوهش حاضر پيشنهاد 

رود به دانشگاه در معدل ديپلم به عنوان يكي از شرايط و - 1

  .نظر گرفته شود

براي دانشجويان امكانات رفاهي بيشتري فراهم شود تا  - 2

 به اشتغال در زمان تحصيل نداشته باشند و اجبارآنان 

 .مشكالت زيستي كمتري داشته باشند

مينه منابع آموزشي كافي براي دانشجويان فراهم شده و ز - 3

  .دسترسي آنان به اين منابع تسهيل شود

با تقويت رابطه بين اساتيد و دانشجويان و افزايش سطح  - 4

ضايتمندي دانشجويان راي، زمينه  راهنمايي و مشاوره خدمات

  .از دانشگاه و ارتقاء وضع تحصيلي آنها فراهم شود

هاي پژوهش حاضر نقص ابزار  يكي از محدوديت

 كه اطالعات مربوط به وضعيت در سنجش بود به طوري

 نظرات شخصي دانشجويان براساس... اقتصادي خانواده و

 را مخدوش ها داده كيفيت تواند ميكسب شده بود كه طبعاًٌ 

  .سازد

  

  تشكر و قدرداني

از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك 

 از تمامي دانشجوياني كه در اين طرح شركت چنين همو 

  .گردد ميدر داني كردند تشكر و ق
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Abstract 

 

Background: Educational decline is one of the most important problems in educational 

institutes. There for, present study was aimed to survey frequency of educational decline and some 

effective factors of student’s opinion in Arak University of Medical sciences, 2009. 
Materials and Methods: In a analytical cross sectional study, 600 students passing at least one 

term of their course in Arak university of medical science in 2009, were determined by questionnaire 

and interview. After data gathering, students divided two groups, successful and non successful base n 
educational average and failed terms and then data were analyzed and determined frequency and some 

effective factors on it. 
Results: Decline education frequency is 19% and there were significant difference between 

sex, marital status, average score diploma, educational level of father, hesitancy, gap between diploma 

and university admission and course satisfaction between two groups of successful and unsuccessful 

students (P<0/05). However, no significant correlation observed in age, course, family economic status 

and mother’s job (p>0/05). Also, most of effective problem solutions in student’s viewpoint are 

included admission in university base on diploma average score and use of expert consular. 

Conclusion: Educational managers should be considering effective variables on performance 
and educational decline in students, in order to identifying high risk students and providing better 

facilities for them by appropriate consulting.  
Keywords: Educational, Decline, Students, Iran 
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